
ASTROJETTM S1 
Farebná tlačiareň pre tlač obálok, 
obalov a hrubých materiálov 

• Technológia tlače memjet® inkjet
• Tlač na materiál s hrúbkou od 0,1 mm do 1cm

(aj malé kartónové obaly a bublinkové obálky)
• Rozlíšenie do 1600 dpi, vysoká presnosť reprodukcie grafiky

• Prevádzková rýchlosť tlače do 3000 strán A4 za hodinu

• 7'' dotyková obrazovka na ovládanie základných funkcií

• Nižšie náklady na tlač a spotrebné materiály

• Používajú sa rovnaké kazety ako pre tlačiareň Astrojet M1

• Univerzálny zásobník a rôzne možnosti odoberania obálok



ASTROJETTM S1 
Farebná tlačiareň pre tlač obálok, 
obalov a hrubých materiálov 

Technická špecifikácia 

TLAČ: 

Metóda tlače:  

Počet farieb: 

Rozlíšenie: 

Rýchlosť tlače: 

Max.zaťaženie/mes.

: 

ATRAMENTY A 
MATERIÁLY: 

Typ atramentu: 

Kapacita atramentov: 

Veľkosť kvapky: 

Rozmery materiálov: 

Max. formát tlače: 

Hrúbka materiálov: 

Technológia memjet® inkjet 

4 farby CMYKK 

1600 x 1600 dpi alebo 1600 x 800 dpi 

do 3000 strán A4 

do 350 000 strán A4 

Špeciálny vodný atrament  

kazety 250 ml (C, M, Y, K, K) 

~ 1,2 pikolitra 

Min.: 76 mm x 107 mm, max: 266,7 mm x 362 mm alebo väčšie* 

222,8 mm x 362 mm s opciou do 1016 mm* 

od 0,1 mm do 10 mm 

*pri použití zásobníka pre dlhé materiály

SOFTWARE, HMOTNOSŤ, ROZMERY, NAPÁJANIE: 

Software: 

Prepojenie PC so sieťou: 

Hmotnosť: 

Rozmery:  

Napájanie: 

ĎALŠIE MOŽNOSTI: 

Ovládanie tlačiarne cez Windows, diagnostické funkcie (stav  

atramentov, počítadlo strán, odhad spotreby atramentu na 

konkrétnu prácu) 

port USB 2.0, port Ethernet 

43,9 kg 

556 mm x 822 mm x 514 mm (šír. x hĺ. x výš.) 

230 V, 50 HZ 

Zberač, pásový dopravník, odberný zásobník 

Jednoduchá obsluha: 
Veľká dotyková obrazovka zabezpečuje 

dokonalú kontrolu! 

Distribútor na Slovensku: 

Jednoduchá obsluha: 

Rýchly prístup k čisteniu a servisu 

Astro Machine Corp.
630 Lively Blvd. Elk Grove Village, 

Illinois 60007 
www.astromachine.com

Scorpio Slovensko, s.r.o.     
Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava
+421 918 328 083
guzmanova@scorpioslovensko.sk 
www.scorpioslovensko.sk


